
 
 
Tävla i orientering  
 
 
Steg 1: Tävlingslicens  
 
För att kunna anmäla sig till nationella tävlingar och FM-tävlingar krävs att man har betalat en 
tävlingslicens via vilken man förbinder sig att följa finska orienteringsförbundets regler. För att 
delta i DM (eller FSOM) krävs inte licens, förutsatt att tävlingen inte samtidigt också är en 
nationell tävling. För deltagande i stafetter klarar man sig utan licens, förutom när det gäller 
FM-stafetter. Licensen gäller från den dag man skaffar den till och med 31.12 samma 
kalenderår. Tävlingslicensen måste vara inhandlad och i kraft före man kan anmäla sig till 
tävlingen. Tävlingslicensen löser man in via Suomisport.  
 
NOK ersätter licensen för juniorer och H/D21 mot kvitto (skickas till Pernilla Blomgren på 
kassor@nok.fi). I samband med att man löser in en licens kan man också teckna en försäkring, 
men denna står man i så fall själv för. Föräldrar till juniorer som vill börja tävla i orientering 
öppnar ett eget Suomisportkonto (om ni inte redan har ett) och lägger till ert/era barn till kontot.  
 
NOK har uppgjort separata instruktioner för inhandlande av licens i Suomisport, och FSO:s 
instruktioner på svenska hittar ni här. Själva sport-id-nummern som ni får efter att licensen är 
betald är det som ni behöver för att komma vidare.  
 
Följande år räcker det med att bara logga in i det befintliga Suomisportkontot för att köpa 
licens.  
 
Steg 2: Sport-ID-nummer i IRMA  
 
Alla tävlingsanmälningar sker i orienteringsförbundets anmälningssystem IRMA. Dit loggar 
man in med licensnummer (ej samma som sport-ID) och ett lösenord som administratören 
väljer första gången, men som man sen kan byta till ett eget lösenord.  
 
Om du eller ditt barn inte ännu har öppnats i IRMA ska ni skicka era personuppgifter till Pernilla 
Blomgren (nillablomgren@gmail.com). Uppgifterna som behövs är namn, födelsetid, adress, 
e-postadress, emitnummer om ni har och sport-ID. Ni får sen era inloggningsuppgifter skickade 
till er per e-post. Tappar ni bort era lösenord kan Pernilla också ge er nya. 
  
Under Egna uppgifter i IRMA kan man lägga till sitt sport-ID-nummer. Det här behöver inte 
uppdateras från år till år, utan en gång räcker och sen finns nummern där inför kommande år. 
Här uppdaterar ni också era adress- och emituppgifter vid behov.  
 
Steg 3: Anmäla till tävlingar  
 
För att anmäla sig till tävlingar loggar man in i IRMA uppe till höger på sidan med sin 
licensnummer och lösenord.  
 

https://info.suomisport.fi/
https://fso.idrott.fi/tavling/licens-och-irma/
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view?lang=sv
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view?lang=sv


 
 
Längst ner i den vänstra menyn kan man välja Officiell tävlingskalender så ser man vilka 
tävlingar som det går att anmäla sig till. 
 

 
 
Så här anmäler man sig till en individuell tävling: 
 
1. Längst till höger om tävlingen du vill delta i trycker du på "Anmäl dig" (förutsatt att 
arrangörerna har anmälningen öppen) 
 

 
 
2. Välj "Anmäl dig" på sidan som kommer upp. 
 



 
 
3. Välj "Anmälning av dig själv" om du bara anmäler dig själv och ingen annan. Välj rätt klass 
och kryssa eventuellt bort tävlingsdagar ifall att du inte deltar alla dagar i flerdagstävlingar. Om 
du anmäler din kompis/fru/dina barn ska du välja "anmälning av andra" och välja alla personer 
en och en och sätta rätt klass på alla. Om du inte har möjlighet att anmäla andra och behöver 
det kan du kontakta undertecknad så fixar jag den rättigheten åt dig. Oftast lägger jag till den 
möjligheten på alla som har flera familjemedlemmar med licens. 
 

 
 
4. Välj "Fortsätt" nere till vänster. 
 



 
 
5. Välj "Godkänn anmälningar" (till höger på anmälningsraden borde det vara ikryssat 
"föreningen betalar"). I detta skede kan oldboys och -girls välja att själva betala 
anmälningsavgiften direkt. I annat fall faktureras avgiften av dem för nationella tävlingar efter 
tävlingssäsongens slut. DM-, FSOM- och FM-tävlingar betalas av klubben för samtliga nokare. 
För juniorer och seniorklasserna H/D21 betalar föreningen dessutom alla tävlingsavgifter för 
vanliga nationella tävlingar. Orienteringsveckorna; Fin-5, Kainuun rastiviikko m.m. står alla för 
själva. 
 
Alla klasser finns inte nödvändigtvis med på tävlingens anmälningssida, t.ex. motionsklasser 
brukar man anmäla sig till på tävlingen. Om det inte framgår från inbjudan eller 
tävlingsdirektiven kan man ta kontakt med tävlingens infoperson, alternativt tar man kontakt 
med undertecknad så kollar jag med arrangörerna hur det är tänkt. 
 
Om det är något som inte fungerar eller ni behöver mera direktiv hittar ni de finskspråkiga 
direktiven här. Man kan givetvis också skicka sina frågor till undertecknad eller fråga någon 
van orienterare på torsdagsträningen hur man ska göra. Juniorerna brukar få anmäla sig till 
ledarna på juniororienteringen så fixar de anmälan. 
 
Så här anmäler man intresse till stafetter: 
 
Man kan också anmäla sitt intresse för att delta i stafetter på IRMA och vi ser gärna att man 
gör det så vet uttagningskommittén vilka löpare de ska beakta i lagsammansättningarna. 
 
 
1. Logga in på IRMA på samma sätt som ovan. 
2. Tryck på den tävling du vill anmäla intresse till 
3. Välj "Rapportera stafettvillighet" 
4. Det kommer fram en lista över de som redan har anmält intresse, under den finns en knapp 
som heter "Rapportera stafettvillighet" (längst till vänster), tryck på den. 
5. Välj den mittersta knappen under rutorna, där står "Sök användare". 
6. Fyll i licensnummer eller namn och tryck på "Sök" nere på sidan 
7. Tryck på ditt namn som dyker upp i rutan upp till höger 
8. Tryck på "Välj" längst ner till vänster på sidan 
9. Nu har du kommit tillbaka till rutorna där du kan välja klass, gör det. 
10. Tryck "Spara" nere på sidan. 
 
Du har nu anmält ditt intresse till stafetten. Om du vill kolla att du säkert blivit anmäld kan du 
trycka på Rapportera stafettvillighet så att listan över de anmälda kommer fram och där se ditt 

https://www.suunnistusliitto.fi/irma/irma-ohjeet-suunnistaja/


namn. Om du vill ändra på nåt; klassen eller lägga till en kommentar väljer du "Redigera 
stafettvillighet", dvs. mittersta knappen under listan över anmälda löpare. 
 
Steg 4: Inför tävlingen 
 
Via IRMA, redan utan att du loggar in, kommer du åt att klicka på tävlingarna och där finns 
oftast en länk till tävlingens webbsida. Startlistorna publiceras senast 2-3 dagar före tävlingen. 
Notera din starttid, ungefär en timme före löns det att komma till tävlingsplatsen.  
 
Var vägvisningen till tävlingen börjar hittas i inbjudan till tävlingen. Beakta eventuella avstånd 
från parkering till tävlingscentralen när du bestämmer vilken tid du startar hemifrån. 
Tävlingsdirektiven är också bra att bekanta sig med på förhand för där står allt viktigt gällande 
tävlingen, t.ex. banlängder, hur långt det är till starten från tävlingscentralen, om man ska ha 
tävlingsnummer osv. Till större tävlingar där många deltar brukar föreningen ordna buss. Info 
om denna meddelas på e-postlistan före tävlingen. 
 
Om du behöver du hjälp med anmälan kontaktar du Pernilla Blomgren på adressen 
nillablomgren@gmail.com. 


